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Nadzor in druge inženirske storitve  pri 

gradnji drugega tira žel. proge Divača-Koper 

Divača-Koper - inženirske storitve in 

nadzor na izvajanjem del 

2020- 

(v izvajanju) 

2TDK 

     

Izvajanje inženirskih storitev za projekt: 

Nadgradnja glavne železniške proge št.20 

Ljubljana-Jesenice-d.m. 

Podnart-Lesce 

Bled 

- inženirske storitve in 

nadzor na izvajanjem del 

2020-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za infrastrukturo 

     

Izvedba super nadzora nad izgradnjo 

dostopnih cest za izgradnjo drugega tira žel. 

proge Divača-Koper 

Divača-Koper -izvajanje super nadzora 2020-2022 2TDK 

     

Izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri 

izvedbi protihrupnih ukrepov ob obstoječi 

progi Divača-Koper 

Divača-Koper -inženirske storitve in 

nadzor na izvajanjem del 

2018-2019 Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za infrastrukturo 

     

Izvedba inženirskih storitev za Nadgradnjo 

železniškega odseka Zidani Most - Celje 

Rimske 

Toplice-Laško 

- inženirske storitve 2016-2021 Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za infrastrukturo 

     

Izvedba inženirskih storitev za Nadgradnjo 

železniškega odseka Zidani Most - Celje 

Postaja Laško - inženirske storitve 2016 - 2020 Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za infrastrukturo 

     

Izvedba inženirskih storitev za Nadgradnjo 

odseka železniške proge Poljčane-Slovenska 

Bistrica 

Poljčane –

Slovenska 

Bistrica 

- inženirske storitve 2017-2019 Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za infrastrukturo 

     

Nadzor pri izvedbi del za Nadgradnjo 

železniškega odseka Dolga Gora - Poljčane 

Dolga Gora - 

Poljčane 

- inženirske storitve 2014 –2017 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor 

     

Nadzor pri izvedbi del za Nadgradnjo Slovenska - inženirske storitve 2014 –2016 Ministrstvo za infrastrukturo in 
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železniškega odseka Slovenska Bistrica - 

Pragersko 

Bistrica – 

Pragersko 

 prostor 

     

Inženirske storitve pri gradnji obvoznice 

Ilirska Bistrica – faza II (objekti v povezavi z 

železniško infrastrukturo) 

Ilirska Bistrica - inženirske storitve 2013 – 2015 Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor  

Direkcija RS za ceste 

     

Modernizacija obstoječe železniške proge 

Divača – Koper, faza II, etapi B in C; nadzor 

nad izgradnjo nadomestnega nadvoza v 

Divači (km 669+007) 

p. Divača - strokovno nadzorstvo 2012 - 2014 Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor 

     

Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – 

Murska Sobota - 2. etapa 

Pragersko – 

Murska Sobota 

- strokovno nadzorstvo 2012 – 2014 Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor 

 

     

Revizija projektne dokumentacije PGD za 

izvennivojsko križanje glavne in regionalne 

železniške proge z glavno cesto Šentjur – 

Mestinje v Grobelnem 

Ljubljana - revizija PGD – načrt tirnih 

naprav 

2011 DRI upravljanje investicij, Družba 

za razvoj infrastrukture, d.o.o. 

Ulica talcev 24, 2000 Maribor 

     

Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo 3. 

faze obnove odseka proge Košana – G.Ležeče 

(tir na togi podlagi v predorih) 

Košana – 

Gornje Ležeče 

- strokovno nadzorstvo 2011 – 2014 Slovenske železnice, d.o.o. 

     

Izvedba revizije PGD za elektrifikacijo in 

rekonstrukcijo železniške proge Pragersko-

Hodoš 

Ljubljana - revizija PGD (revident) 2011 Ministrstvo za promet 

Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo 

     

Ureditev železniškega postajališča in Ljubljana - revizija PGD 2010 Ministrstvo za promet 
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parkirnih prostorov za osebna vozila ob R3-

742/4806 odsek Podpeč – Vnanje Gorice z 

ureditvijo reg. ceste (P1-P10) 

Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo 

     

     

Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo 2. 

faze obnove odseka proge Košana – Gornje 

Ležeče (tir na togi podlagi v predorih). 

Košana – 

Gornje Ležeče 

- strokovno nadzorstvo 2010 – 2014 Slovenske železnice, d.o.o. 

     

Izvedba revizije PGD za drugi tir železniške 

proge Divača – Koper; odsek Črni Kal – 

Koper in revizije za pripravljalna dela na 

odseku Divača – Črni Kal. 

Ljubljana - revizija PGD 2010 Ministrstvo za promet 

Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo 

     

Izvajanje konzultatnskih storitev za pripravo 

in izvedbo aktivnosti za projekt skupnega 

interesa čezmejne železniške proge Trst - 

Divača 

Trst - Divača - svetovanje naročniku 

- priprava različnih vrst 

dokumentacij (razpisnih 

dokumentacij) 

- spremljava učinkov 

- koordinacija izvajalcev 

inženiring storitev in ostalo 

2009 – 2012 Ministrstvo za promet 

Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo 

     

Priznanje sposobnosti za izvedbo strokovnega 

nadzora nad deli na sanaciji in rekonstrukciji 

tramvajskih prog, kontaktne mreže in ulic, v 

okviru Projekta obnove mesta Beograd 

Beograd 

R Srbija 

- priznanje sposobnosti 2008 - 2011 Republika Srbija 

Grad Beograd – gradska uprava 

Sekretarijat za finansije 

Uprava za investicije 

Sektor za implementaciju projekata 

     

Izdelava tehničnih osnov za projektiranje 

protihrupnih ograj na železniškem omrežju v 

Republiki Sloveniji 

Ljubljana - izdelava tehničnih osnov 2008 – 2009 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 
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Nadzor nad obnovo železniške proge št. 40 

Pragersko – Središče – državna meja in št. 41 

Ormož – MS – Hodoš – državna meja na 

odseku Ptuj – Mekotnjak in  

sanacija nasipa železniške proge Ormož – 

Murska Sobota od km 9+800 do km 10+135 

Ptuj – 

Mekotnjak 

- izvajanje nadzora (ZGO, 

FIDIC, PRAG) 

- koordinacija projekta 

- analitsko planski in 

finančni nadzor projekta 

- vodenje in organiziranje 

postopkov 

- vodenje testne kontrole,  

- koordinacija VZD na 

gradbišču … 

2008 – 2011 Ministrstvo za promet 

Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo 

     

Izvajanje strokovnega nadzorstva, 

koordinacije za varnost in zdravje pri delu in 

izvajanje kakovostnih in količinskih 

prevzemov materiala in opreme na projektu: 

Modernizacija signalno varnostnih in 

telekomunikacijskih naprav na progi 

Pragersko – Ormož 

Joint Venture s Holdingom Slovenskih 

železnic d.o.o. 

Pragersko - 

Ormož 

- strokovno nadzorstvo 2007 – 2010 Ministrstvo za promet  

Javna agencija za železniški promet 

Republike Slovenije 

(Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo) 

     

Daljinsko upravljanje sistema stabilnih 

naprav električne vleke na slovenskem 

železniškem omrežju (temelji vozne mreže) 

Pivka -  

Gornje Ležeče 

- strokovno nadzorstvo 2007 - 2008 Holding Slovenske železnice, d.o.o. 

     

»Modernizacija signalnovarnostnih naprav 

Divača – Koper« I faza 

Divača – 

Koper 

- svetovanje in izvajanje 

strokovnega nadzorstva 

(gradbeni nadzor) 

2007 - 2014 Ministrstvo za promet  

Javna agencija za železniški promet 

Republike Slovenije 

(Direkcija RS za vodenje investicij v 
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javno železniško infrastrukturo) 

     

Izdelava splošnih in posebnih  tehničnih 

pogojev za izvedbo gradbenih del na področju 

gradenj JŽI 

(Nadgradnja Pragersko – Ormož- M.Sobota) 

Ljubljana - izdelava razpisne 

dokumentacije za dela in 

materiale za zgornji in 

spodnji ustroj ter signalno 

varnostne in 

telekomunikacijske naprave 

2007 – 2008 Ministrstvo za promet, Direkcija RS 

za vodenje investicij v javno 

železniško infrastrukturo 

     

Izvajanje strokovnega nadzorstva pri sanaciji 

Starega savskega mostu, rekonstrukcije 

tramvajske proge in tramvajske vozne mreže. 

Beograd,  

R Srbija 

- izvajanje strokovnega 

nadzorstva 

2007 – 2009 Mesto Beograd – Mestna uprava  

 

     

Konzultantske storitve za pripravo in izvedbo 

aktivnosti za pridobitev gradbenega 

dovoljenja za gradnjo nove dvotirne proge 

Divača - Koper 

Divača - 

Koper 

- svetovanje naročniku 

- priprava različnih vrst 

dokumentacij (razpisnih 

dokumentacij) 

- spremljava učinkov 

- koordinacija izvajalcev 

inženiring storitev in ostalo 

2007 – 2012 Ministrstvo za promet, Direkcija RS 

za vodenje investicij v javno 

železniško infrastrukturo 

     

Dopolnitev zavarovanja z dodatnim 

svetlobnim signalom na NPr Hajdina km 

15+325 regionalne žel.proge št. 40 Pragersko 

– Središče – d.m. 

NPr Hajdina 

 

- izvajanje strokovnega 

nadzorstva 

- koordinacija za varnost in 

zdravje pri delu 

- kvalitetni in količinski 

prevzem vgrajenega 

materiala 

2007 Ministrstvo za promet, Direkcija RS 

za vodenje investicij v javno 

železniško infrastrukturo 
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Cestna povezava s podvozom pod železniško 

progo v sklopu izgradnje C-4 na območju 

železniškega trikotnika v Mariboru 

Maribor - izvajanje strokovnega 

nadzorstva na zgornjem 

ustroju železniške proge 

2007 ZIM zasnove in vodenje investicij 

d.o.o. - Maribor 

     

Izdelava pregledov stanja kretnic na 

betonskih pragovih na odseku proge Murska 

Sobota – Hodoš in primerjava vzdrževanja 

kretnic na lesenih pragovih 

Ljubljana - zbiranje podatkov o 

kretnicah na betonskih in 

lesenih pragovih, 

- analiza evidentiranih 

napak na kretnicah, 

- primerjava podakov 

pregledov stanja kretnic 

2007 Holding Slovenske železnice, d.o.o. 

     

Izvajanje strokovnega nadzorstva, 

koordinacije za varnost in zdravje pri delu in 

vodenje testnih kontrol na projektu: 

Posodobitev železniške proge Pragersko – 

Ormož – projekt A. 

Pragersko - 

Ormož 

- izvajanje strokovnega 

nadzora za (zgornji ustroj, 

spodnji ustroj, signalno 

varnostne naprave, 

telekomunikacijske naprave) 

2007 – 2009 Ministrstvo za promet  

Javna agencija za železniški promet 

Republike Slovenije 

(Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo) 

     

Izvajanje inženiringa, nadzora in koordinacije 

za varnost in zdravje pri delu za projekt: 

»Modernizacija obstoječe proge Divača – 

Koper« 

Joint Venture s Holdingom Slovenskih 

Železnic d.o.o. 

Divača – 

Koper 

Divača 

Kozina 

- pridobitev gradbenih 

dovoljenj po ZGO-1 

- izvajanje strokovnega 

nadzora za (zgornji ustroj, 

spodnji ustroj, signalno 

varnostne naprave, 

telekomunikacijske naprave) 

- revizija projektne 

dokumentacije 

2006 – 2014 Ministrstvo za promet  

Javna agencija za železniški promet 

Republike Slovenije 

(Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo) 

     



     

Naziv objekta Lokacija Vrsta dela  Leto izvajanja Investitor objekta 

     

 

8 
Novelirano: november 2022 

 

Strokovno nadzorstvo na projektu: »Sanacija 

tlaka 1. perona, ravne strehe postajnega 

poslopja, peronskih streh in obnova 

električnih instalacij 1. in 2. perona« 

Maribor Strokovni nadzor: 

GOI dela 

2006 – 2007 Ministrstvo za promet  

Javna agencija za železniški promet 

Republike Slovenije 

(Direkcija RS za vodenje investicij v 

javno železniško infrastrukturo) 

     

Obnova proge Poljčane do km 563+346 in 

obnova tirov št. 1, 2 in 3 na postaji Ponikva 

na progi Zidani Most - Maribor 

Ponikva, 

Poljčane 

Varnostni koordinator in 

strokovni nadzor za: 

- zgornji ustroj 

- spodnji ustroj 

- signalno varnostne 

naprave 

- telekomunikacijske 

naprave 

2004 – 2006 

 

 

Ministrstvo za promet  

Javna agencija za železniški promet 

Republike Slovenije 

     

Revizija projektne in razpisne dokumentacije 

faze PGD za Mednarodni železniški mejni 

prehod Dobova 

Ljubljana Revizija: 

- tirne naprave 

- peroni in klančine 

- podhod 

2003 DDC, svetovanje, inženiring d.o.o. 

     

Izdelava projektne dokumentacije I.faze za 

progo Koper – Trst (idejne zasnove) 

Koper Investitorski inženiring: 

- priprava projektne 

dokumentacije 

2003 LUKA KOPER d.d. 

     

Gradnja industrijskega tira Plinarne Maribor 

v Bohovi 

Bohova - 

Maribor 

Strokovni nadzor: 

- zgornji ustroj 

industrijskega tira, 

- signalno varnostne 

naprave, 

- telekomunikacijske 

naprave 

2001 - 2002 INŽENIRING BIRO d.o.o. 

Maribor 
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Gradnja podhoda pod železniško progo 

Ljubljana - Postojna na Viču (s potiskanjem 

konstrukcije) 

Ljubljana Strokovni nadzor 2001 - 2002 

 

MESTNA OBČINA Ljubljana 

     

Gradnja postajališča primestnega potniškega 

prometa Ljubljana - Tivoli 

Ljubljana Strokovni nadzor 2001 - 2002 RS, MP-DIREKCIJA ZA 

ŽELEZNIŠKI PROMET, Maribor 

     

Križanje hitre ceste z železnico - deviacija 

železniške proge na p.Maribor Tezno 

Maribor Tezno Strokovni nadzor 2000 - 2001 DDC Družba za državne ceste 

d.o.o. 

     

Gradnja železniške povezave med Slovenijo 

in Madžarsko 

 

(Puconci - 

Hodoš) 

Investitorski inženiring: 

- pridobitev zemljišč 

- pridobitev enotnega GD 

- priprava razpisne 

dokumentacije za izbor 

izvajalca (tender) 

- ocena prispelih ponudb 

- nadzor nad izvedbo 

1997 - 2001 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Podvoz pod železniško progo na Pobreški 

cesti v Mariboru - tirne naprave, SVTK, 

vozna mreža 

Maribor Strokovni nadzor 2000 Javno podjetje za gospodarjenje  

s stavbnimi zemljišči d.o.o., 

Maribor 

     

Sanacija podpornega zidu v km 540+000 

železniške proge Zidani most - Ljubljana 
 Strokovni nadzor 2000 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Sanacija podpornega zidu od km 543+795 do 

km 544+187 železniške proge Zidani most - 

Ljubljana 

 Strokovni nadzor 2000 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 
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Priznanje sposobnosti za izvajanje količinske 

in kakovostne kontrole nad izvajanjem del 

gradnje, modernizacije in vzdrževanja na 

slovenskem železniškem omrežju 

 zgornji ustroj žel. prog 

spodnji ustroj  

stavbe 

signalno varnostne naprave 

telekomunikacijske naprave 

elektroenergetski objekti in 

vozna mreža 

1999 - 2000 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet 

     

Obnova mobilne elektro napajalne postaje 

Nabava lesenih pragov za potrebe 

investicijskega vzdrževanja 

Žirovnica Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1999 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 

     

RDZ Ljubljana - Sežana (izgradnja sistema) Ljubljana - 

Sežana 

Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1999 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 

     

Sanacija galerije Avče  Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1999 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 

     

Sanacija kalote predora Bohinj  Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1999 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 

     

Revizija projektne dokumentacije Ljubljana Revizija 1998 - 1999 DDC Družba za državne ceste 

d.o.o. 

     

Sanacija predora Peščenik omrežje SŽ Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1998 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 

     

Sanacija temeljev vozne mreže omrežje SŽ Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1998 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 
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Obnova proge Šentjur - Grobelno  Kontrola kakovosti in 

količine izvedenih del 

1998 Republika Slovenija 

Ministrstvo za promet in zveze 

     

Sanacija predora Poganek na odseku 

železniške proge med Litijo in Kresnicami 

Litija Strokovni nadzor 1998 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Sanacija pralne ploščadi na železniški postaji 

Ljubljana 

Ljubljana Strokovni nadzor 1998 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Izgradnja podhoda pod železniško progo v 

Ljubljani - Puharjeva ulica 

Ljubljana Strokovni nadzor 1998 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Deviacija železniške proge nadvozi 10-4, 4-3, 

AC Fram Slivnica 

Fram Slivnica Strokovni nadzor 1997 DDC Družba za državne ceste 

d.o.o. 

     

Izvajanje gradbenih del pri izvedbi 

rekonstrukcije vozne mreže (daljinsko 

krmiljenje stikal) 

omrežje SŽ Izvedba 1997 Gemmo Impianti Italija s.p.a. 

     

Deviacija železniške proge in izgradnja 

spremljajočih objektov za potrebe izgradnje 

termoelektrarne 3 - I.faza 

Trbovlje Investitorski inženiring 1997 Termoelektrarna Trbovlje 

     

Nadzor nad izvedbo preureditev tirnih naprav 

in objektov potrebnih zaradi gradnje 

železniških nadvozov na trasi AC Malence - 

Šentjakob 

Ljubljana Strokovni nadzor 1996 - 1997 DDC Družba za državne ceste 

d.o.o. 
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Izgradnja podhoda v Radečah Radeče Strokovni nadzor 1996 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

     

Pridobitev lokacijske dokumentacije za 

ukinitev nivojskih križanj na odseku proge 

Celje - Grobelno 

 Izvedba 1996 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Izdelava idejnega projekta UKV zvez na 2 m 

frekvenčnem področju 

 Izvedba 1996 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Izdelava idejnega projekta UKV zvez na 4 m 

frekvenčnem področju 

 Izvedba 1996 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Revizija projektne dokumentacije - križanje 

železnice in avtoceste v km 13+662 

 Revizija 1996 DDC Družba za državne ceste 

d.o.o. 

     

Sanacija pralne ploščadi na tehnični postaji 

Maribor 

Maribor Izvedba 1995 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Montaža 6 mobilnih radijsko dispečerskih 

naprav na motorne drezine 

 Izvedba 1995 SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d. 

     

Rekonstrukcija proge na trasi AC Arja vas - 

Vransko 

 Strokovni nadzor 1995 DDC Družba za državne ceste 

d.o.o. 

     

Vgradnja signalno varnostnih in 

telekomunikacijskih naprav 

 Strokovni nadzor 1995 SŽ Železniško gradbeno podjetje 

     

Investitorske storitve in strokovni nadzor pri 

gradnji industrijskega tira št. 2 v Mostah 

Ljubljana Strokovni nadzor 1995 Intereuropa Koper d.d. 
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